
 

www.levego.hu  
 

Első fokon kártérítésre kötelezte a bíróság  
a közútkezelőt a 86-os út ügyében  
 
 
Előzmények 
 
A Győr-Moson-Sopron és Vas megyéket átszelő 86. számú főút a hibás közlekedéspo-
litikai döntéseket, valamint a (főleg külföldi) szállítmányozó cégek és az állami szer-
vek felelőtlenségét bemutató „állatorvosi lóvá” vált. A számos kisebb-nagyobb telepü-
lésen áthaladó főút teherforgalma elviselhetetlen. A nehéz tehergépjárművek össze-
függő sort alkotva haladnak éjjel-nappal, még a kamionstop idején is. Ennek oka csak 
részben az, hogy az uniós csatlakozással látványosan megnőtt a térség kereskedelmi 
forgalma, amely egyre inkább a közutakat veszi igénybe. A fő ok, hogy a párhuzamo-
san futó osztrák autópályák használóinak 2005 óta a megtett út arányában jelentős 
útdíjat kell fizetniük. A fuvarozók költségkímélési céllal inkább Magyarországon, a 86-
os úton közlekednek, amely így nemcsak a megnövekedett cél- és regionális forgal-
mat, hanem az Európa déli és északi fele között folyó kereskedelmi forgalom egy te-
kintélyes részét is kénytelen elvezetni. 
 
Amit a közúti fuvarozók megtakarítanak, azt az út mentén élő lakosok sokszorosan 
megfizetik, amikor az elviselhetetlen zaj miatt nyílászáróikat kicserélik, a rezgés miatt 
folyamatosan javítgatják házuk repedéseit, és takarítják a port bútoraikról. Még sú-
lyosabb anyagi kár éri őket azzal, hogy ingatlanjaik gyakorlatilag eladhatatlanná vál-
nak, hiszen ki akar olyan házba költözni, ahol lehetetlen a pihenés, a kerti tevékeny-
ség, ahol állandó a félelem attól, hogy egy figyelmetlen kamionos balesetet okoz 
(amint az már többször meg is történt az elmúlt években).  
 
 
A per 
 
A kormánnyal, a környezetvédelmi hatóságokkal és a közútkezelővel folytatott ered-
ménytelen levelezést, hiábavaló tiltakozásokat1 megelégelő két bősárkányi lakos 2007 
augusztusában a bírósághoz fordult2 kárai megtérítése érdekében. A lakosok, valamint 
a pert felkaroló és azt szakmailag, valamint jogi képviselet biztosításával támogató 
Levegő Munkacsoport elsődleges célja, hogy a bíróság precedens értékű ítéletében kö-
telezze a közút kezelőjét kártérítés megfizetésére és ez végre hatékony intézkedések 
meghozatalára sarkallja az érintett döntéshozókat. Ez utóbbira egyébként a civilek 
már számos konkrét javaslatot tettek.3 
 
A kártérítési per első fokon a Győri Városi Bíróság előtt zajlott. A lakosok fő kérése az 
ingatlanuk értékcsökkenése miatti kártérítés volt, amelyet a jelenlegi szabályok sze-
rint a közút kezelőjétől lehet követelni, hiszen ez a szerv köteles a közút forgalmi 
rendjét úgy alakítani, hogy a lakott területeket ne érje kár. Ezt a kötelezettségét a 
közútkezelő elmulasztotta teljesíteni, hiszen se fizikai forgalomcsillapítás, se a kárt 
                                                 
1 Ld. például: http://www.levego.hu/kamionstop/86gyurcst06.pdf, 
http://www.levego.hu/kamionstop/86sajt06.pdf 
2 Ld. http://www.levego.hu/kamionstop/86-os-per071028.pdf 
3 Ld. például: http://www.levego.hu/kamionstop/86kepv_0607.pdf 
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okozó nehéz tehergépjárművek (akár részbeni) kitiltása nem valósult meg az érintett 
útszakaszon.  
 
A bíróság a per jogalapjának tisztázása után szakértői bizonyítást rendelt el annak 
alátámasztására, hogy a forgalom által okozott zajterhelés meghaladja-e a jogsza-
bályokban előírt határértéket. A kirendelt zajszakértő megállapította a felperesi ingat-
lan védett homlokzata előtt a határérték túllépését. (Ez egyébként összhangban volt 
az eljárás előtt az önkormányzat és a környezetvédelmi hatóság által készíttetett zaj-
mérés eredményeivel.) Ez azért volt különösen fontos, mert a határérték túllépése a 
környezetvédelmi törvény szerinti „környezetveszélyeztető állapotot” jelent, amely a 
Polgári Törvénykönyv fokozott kárfelelősségi alakzatának (ún. veszélyes üzemi fele-
lősség) alkalmazását tette indokolttá. Emiatt a közútkezelő nem tudta „kimenteni” 
magát a felelősség alól, hiszen ehhez azt kellett volna bizonyítania, hogy a károkozó 
mulasztása tevékenységi körén kívül esett és elháríthatatlan volt. Megjegyzem, hogy 
az alperesi érvelés szerinti általános, enyhébb felelősséget jelentő szabályok esetében 
azt kellett volna a közútkezelőnek bizonyítania, hogy minden tőle telhetőt megtett a 
kár elhárítása érdekében („úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható”). Mivel az 
érintett útszakaszon gyakorlatilag semmilyen intézkedés nem valósult meg, így ennek 
bizonyítása sem lett volna egyszerű feladat.  
 
A kár megállapítása érdekében a felperesek indítványára a bíróság ingatlanforgalmi 
szakértőt rendelt ki, aki szóban elmondta, hogy „gyakorlatilag forgalomképtelenné” 
vált az ingatlan az elviselhetetlen kamionáradat miatt. Írásos szakvéleményében 15 
százalékos értékcsökkenést állapított meg, ami a fenti kijelentés és a tényleges hely-
zet ismeretében nem is tekinthető soknak. A szakvélemény és ezáltal a kár pontos 
összegének ismeretében a bíróság számára összeállt az ügy logikai láncolata. 2009. 
november 24-én hozott ítéletében az elsőfokú bíróság a családi ház értékcsökkenés-
ének megfelelő mértékű kártérítést, továbbá a felperesek életminőségének romlása 
miatti anyagi kárpótlást rendelt el a lakosok számára. Az ítélet nem jogerős, a közút-
kezelő várhatóan fellebbez.  
 
Budapest, 2009. november 25. 
 
 
dr. Bendik Gábor 
a lakosok jogi képviselője 
 
 
 


